
การคา้ชายแดนจงัหวดันา่น 

1.  สภาพทั่วไป   
 จังหวัดน่าน  มีพ้ืนที่ ๑๑,๔๗๗.๐๗๖ ตารางกิโลเมตร หรือ ๗,๑๗๐.๐๔๕ ไร่ มีพรมแดนทางทิศ
เหนือและทิศตะวันออก  ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  (สปป.ลาว)  เป็น
ระยะทาง ๒๗๗ กิโลเมตร     
 ช่องทางการค้าชายแดนระหว่างไทย - สปป.ลาว ด้านจังหวัดน่าน มี ๓ ช่องทาง เป็นจุดผ่าน
แดนถาวร ๑ จุดและเป็นจุดผ่อนปรน ๓ จุด คือ 
  ๑) จุดผ่านแดนถาวร บ้านห้วยโก๋น  ต าบลห้วยโก๋น อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่านซึ่ง
ตรงกับเมืองเงิน  แขวงไชยะบุรี   สปป.ลาว     
   ๒) จุดผ่อนปรนบ้านใหม่ชายแดน   ต าบลชนแดน   อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน   
ซึ่งตรงกับช่องทางบ้านเตสอง เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบุรี  สปป.ลาว  
 ๓) จุดผ่อนปรนบ้านห้วยสะแตง   ต าบลงอบ  อ าเภอทุ่งช้าง   จังหวัดน่าน   ซึ่งตรงกับ

ช่องทางบ้านป่าหว้าน เมืองเชียงฮ่อน  แขวงไชยะบุรี  สปป.ลาว    

๒.  ข้อมูลการค้าของจังหวัดน่านกับ สปป.ลาว 
 การค้าชายแดนของจังหวัดน่านกับ สปป.ลาว หลังจากการยกเลิกโควตาน าเข้าและลดภาษี
เหลือร้อยละ 0 ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ ภายใต้กรอบ AFTA สถานการณ์การค้าอยู่ในภาวะปกติ 
ไม่มีการน าเข้า - ส่งออกสินค้าที่เพ่ิมขึ้นจากเดิมมากนัก โดยสินค้าส่งออกที่ส าคัญทางด้านจังหวัดน่าน 
คือ น้ ามันเชื้อเพลิง วัสดุก่อสร้าง สินค้าหมวดยานยนต์ สินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าน าเข้าที่ส าคัญคือ 
สินค้าประเภทไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ สินค้ากสิกรรม เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลูกต๋าว เปลือกก่อ ขิง 
และผ้าทอ 
 การค้าของจังหวัดน่านกับ สปป.ลาว ในช่วงปี ๒๕๕5 ที่ผ่านด่านศุลกากรทุ่งช้าง มีมูลค่าการค้า
รวม 4,028.1766 ล้านบาท มูลค่าการส่งออก 3,968.5526 ล้านบาท มูลค่าการน าเข้า 59.6240 ล้าน
บาท ซึ่งไทยได้เปรียบดุลการค้ากับ สปป.ลาว มูลค่า 3,908.9286 ล้านบาท    

สถิตมิลูคา่การค้าชายแดนจงัหวดัน่าน ป ี๒๕๔๘-๒๕๕5 
   หน่วย : ล้านบาท 

ป ี มลูคา่การสง่ออก มลูคา่การน าเข้า มลูคา่การคา้รวม ดลุการคา้ 
๒๕๔๘ ๕๑.๙๓๖๑ ๙๔.๕๔๘๘ ๑๔๖.๔๘๔๙ -๓๑.๗๖๘๓ 
๒๕๔๙ ๕๐.๒๗๙๖ ๘๕.๕๖๙๐ ๑๓๕.๘๔๘๖ -๓๕.๒๘๙๔ 
๒๕๕๐ ๑๘๐.๙๖๙๖ ๗๘.๒๙๙๘ ๒๕๙.๒๖๙๖ ๑๐๒.๖๖๙๐ 
๒๕๕๑ ๒๐๙.๖๐๑๕ ๑๕๔.๘๘๗๗ ๓๖๔.๔๙๑๙ ๕๗.๗๑๔๒ 
๒๕๕๒ ๑๙๑.๖๐๔๘ ๙๓.๖๓๕๓ ๒๘๕.๒๔๙๑ ๙๗.๙๖๙๕ 
๒๕๕๓ 247.4351 149.5692 397.0042 97.8658 
2554 1,424.4771 186.9434 1,611.4205 1,234.5336 
2555 3,968.5526 59.6240 4,028.1766 3,908.9286 

ที่มา : ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 
 
 
 



 ๒ 
สถิตสินิค้าขาออก ๑๐ อนัดบั  ประจ าป ี2555 

ล าดับ ประเภทสินคา้ 
มลูคา่การคา้ 

(บาท) 
ร้อยละ 

1 น้ ามันดีเซล 1,795,939,866.13 45.25 
2 เหล็กเส้น 578,751,079.64 14.58 
3 น้ ามันเบนซิน 334,894,717.24 8.44 
4 เหล็กข้ออ้อย 154,752,687.40 3.90 
5 ท่อเหล็ก 144,185,856.45 3.63 
6 ปูนซีเมนตผ์ง 140,709,933.27 3.55 
7 ยางมะตอย 116,111,922.16 2.93 
8 ปูนซีเมนต ์ 73,651,268.09 1.86 
9 รถดัมพ ์ 52,000,000.00 1.31 
10 แบบหล่อส าหรับใช้ในงานโครงสรา้ง 23,676,317.16 0.60 
11 อื่นๆ 553,878,961.92 13.96 

  3,968,552,609.46 100.00 
ที่มา : ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 
 
 

สถิตสินิค้าขาเขา้ ๑๐ อนัดับ  ประจ าป ี2556 

ล าดับที ่ ประเภทสินคา้ รวม ร้อยละ 
1 ไม้แปรรูป 19,278,052.21 32.33 
2 ข้าวโพดเลีย้งสัตว ์ 13,955,765.88 23.41 
3 ลูกต๋าว 8,728,126.96 14.64 
4 ลูกเดือยทั้งเปลือก 3,912,863.12 6.56 
5 ดอกหญ้าท าไม้กวาด 2,979,096.59 5.00 
6 ผ้าทอ 2,954,550.00 4.96 
7 เศษเหล็ก 2,654,788.17 4.45 
8 เปลือกไม้บง 1,833,429.55 3.07 
9 ปอสา 959,171.97 1.61 
10 เปลือกกอ 576,453.55 0.97 
11 อื่นๆ 1,791,739.92 3.01 

   59,624,037.92 100.00 

ที่มา: ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 

 

 

 



 ๓ 
๓. ปัญหาอุปสรรคการค้าของจังหวัดน่าน - สปป.ลาว  
 การส่งออกสินค้าจากจังหวัดน่านไปยัง สปป.ลาว มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
ด่านห้วยโก๋น-น้ าเงิน เป็นประตูการค้าสู่อินโดจีน มีการค้าและการท าธุรกิจที่ส าคัญ การแลกเปลี่ยน
สินค้า การท่องเที่ยว และการติดต่อประสานงานระหว่างประเทศ ในปัจจุบันพบว่านักธุรกิจไทยมีปัญหา
และอุปสรรคที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกและภายนอกประเทศเป็นส าคัญ ดังนี้ 
 ๓.๑  ปัญหาด้านการคมนาคม การเดินทางเข้า-ออก ไปยัง สปป.ลาว ไม่สะดวกเท่าที่ควร    
เนื่องจากถนนบริเวณหน้าด่านมีความลดชั้นสูงท าให้เป็นอุปสรรคในการขนส่งสินค้าประกอบกับเส้นทาง
บางช่วงของสปป.ลาวยังคงต้องได้รับการพัฒนา 

๓.๒  ความแตกต่างของกฎระเบียบและมาตรการทางการค้า เนื่องจาก สปป.ลาวอยู่ระหว่าง
การปรับปรุงระบบการค้าสู่ระบบสากลมากขึ้น ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบอยู่เสมอ ดังนั้น
ผู้ประกอบการไทยจ าเป็นต้องติดตามขอทราบความคืบหน้าในการด าเนินงานและติดตามกฎระเบียบ
ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา    
 ๓.๓ การน าสินค้า/คนผ่านเข้า-ออกผ่านด่านบ้านใหม่ชายแดนจะมีปัญหาค่อนข้างมาก 
เนื่องจากด่านศุลกากรทุ่งช้างตั้งอยู่ที่อ าเภอทุ่งช้างท าให้เสียเวลากับการเดินทางและเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิม
ค่อนข้างมาก 
 ๓.๔ ปัญหาเส้นทางคมนาคมไม่สะดวกและอันตราย ทั้งในระดับหมู่บ้านและเส้นทางเชื่อมต่อ
ระหว่างต าบล อ าเภอ เนื่องจากมีรถบรรทุกขนาดใหญ่แล่นผ่านเพ่ือบรรทุกวัสดุและสินค้าก่อสร้าง
โรงงานไฟฟ้าลิกไนต์เมืองหงสา สปป.ลาว ผ่านเส้นทางน่าน-ด่านห้วยโก๋น 
 ๓.๕ ปัญหาการขาดแคลนระบบสาธารณูปโภค การติดต่อสื่อสารไม่สะดวก เช่น ไฟฟ้าดับบ่อย 
ระบบโทรศัพท์ ระบบ Internet ขัดข้อง 
 ๓.6 นโยบายการส่งเสริมของภาครัฐไม่เอ้ืออ านวย ขาดงบประมาณสนับสนุนเกี่ยวกับการ
พัฒนาการค้าชายแดนอย่างต่อเนื่อง 
 3.7 ปัญหาด้านการสื่อสาร (ด้านภาษา) กับประเทศที่ 3 
 3.8 ปัญหาทางด้านภัยธรรมชาติต่างๆ ได้แก่ อุทกภัย 

 ๔. ข้อเสนอแนะ 
 ๔.๑ ควรจัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือแก้ปัญหาอุปสรรคระหว่าง
กัน และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนผู้แทนการค้าระหว่างประเทศ และการเยี่ยมเยือนเพ่ือกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองชายแดน ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการพัฒนาความร่วมมือด้านการค้า 
 ๔.๒ ภาครัฐควรให้การส่งเสริม/สนับสนุน/ให้ค าปรึกษาแก่ภาคเอกชนในการเข้าไปท าธุรกิจ 
ใน สปป.ลาว  เพ่ือลดความเสี่ยง โดยอาจเข้าไปถือหุ้นในกิจการที่นักธุรกิจไทยไปด าเนินการเพ่ือสร้าง
ความเชื่อถือและความม่ันใจให้กับภาคเอกชน 
 ๔.๓ ด าเนินการด้านการค้าชายแดนอย่างจริงจัง โดยมีนโยบายและการด าเนินการที่ชัดเจน 
ตลอดจนการประสานระหว่างหน่วยงานภาคราชการและภาคเอกชนของไทยในการแก้ไขปัญหา  ต่าง ๆ 
ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ควรก าหนดหน่วยงานระดับท้องถิ่นให้มีบทบาทที่จะรับผิดชอบดูแลการค้า
ชายแดนให้ชัดเจนและเป็นมาตรฐานสากล 
 ๔.๔  ควรมีการประสานการด าเนินการในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดน ซึ่งประกอบด้วย
ภาคอุตสาหกรรม/เกษตรกรรมให้ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการค้าชายแดน 
 ๔.๕  กรมการค้าต่างประเทศ ควรจะเป็นหน่วยงานประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะ
เป็นกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ



 ๔ 
สังคมแห่งชาติ และหน่วยงานอ่ืนๆ ในการให้ความช่วยเหลือ สปป.ลาว ในการปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า 
 ๔.๖  การแลกเปลี่ยนผู้แทนการค้าระหว่างประเทศ ยังเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการพัฒนาความร่วมมือ
ด้านการค้าและการลงทุนของทั้ง ๒ ประเทศ 
 4.7 ภาครัฐควรสนับสนุน ร่วมมือด้านการคมนาคมขนส่ง โดยส่งเสริมสนับสนุน และผลักดันให้
เกิดเส้นทางคมนาคมใหม่ให้มีความสะกวดในการเดินทาง ดังนี้ 
 4.7.1 จัดให้มีสัมปทานเดินรถโดยสาร เส้นทางน่าน-ห้วยโก๋น-ไชยะบุรี-หลวงพระบาง-อุดม
ไชย-ห้วยโก๋น-จังหวัดน่าน 
 4.7.2 สนับสนุนการขนส่งสินค้าผ่านแดนผ่านแขวงอุดมไชยเพื่อส่งต่อไปยังประเทศที่ 3 
 4.7.3 สนับสนุนเร่งรัดการสร้างสะพานข้ามแม่น้ าโขงเมืองปากแบ่ง (ปากแคน) เพ่ือ
เชื่อมโยงต่อมายังด่านน้ าเงิน สปป.ลาว-ด่านห้วยโก๋น ประเทศไทย 

๕. โอกาสทางด้านการค้าและการลงทุน 
 ๕.๑ จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่มีโอกาสและศักยภาพในด้านการค้า อันเนื่องมาจากการมีด่าน
ชายแดนห้วยโก๋น อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  อีกทั้งเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ 
ประกอบกับมีประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกันกับ สปป.ลาว สามารถที่จะพัฒนาร่วมกัน
อย่างมีคุณค่า ส่งผลในทางบวกต่อธุรกิจที่ต่อเนื่องจากการใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมที่หลากหลายมาก
ขึ้น 

 ๕.๒  จังหวัดน่านมีเส้นทางคมนาคมที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในแถบอินโดจีนและจีน
ตอนใต้ โดยใช้เส้นทางห้วยโก๋น – ปากแบ่ง – อุดมไชย – บ่อเต็น – เชียงรุ่ง – คุนหมิง และเชื่อมต่อไป
ยัง      เดียนเบียนฟู ประเทศเวียดนามได้ และยังสามารถเชื่อมต่อไปยังสิบสองปันนาประเทศจีนได้อีก
ทาง 

 ๕.๓  จังหวัดน่านมีโอกาสที่จะสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการและแรงงานภายในจังหวัดน่าน
ให้เข้าไปมีบทบาทส าคัญในการรองรับกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ สินค้าและบริการ เพ่ือรองรับโครงการ
ก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าหงสา จ ากัด ซึ่งมีท่ีตั้งห่างจากด่านชายแดนห้วยโก๋นของไทยเข้าไปในเขตเมืองหงสา 
สปป.ลาว ระยะทางประมาณ ๓๕ กิโลเมตร  

6.  การส่งเสริมผู้ประกอบการการค้าและการลงทุน  
  6.1 จังหวัดน่านมีโอกาสสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการและแรงงานภายในจังหวัดน่านให้เข้า
ไปมีบทบาทส าคัญในการรองรับกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ สินค้าและบริการ เพ่ือรองรับโครงการ
ก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าหงสา จ ากัด ซึ่งมีที่ตั้งห่างจากด่านชายแดนห้วยโก๋นของไทยเข้าไปในเขตเมืองหงสา 
สปป.ลาว ระยะทางประมาณ ๓๕ กิโลเมตร และเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์การค้าชายแดนจังหวัด
น่าน  

 6.2. สนับสนุนกิจกรรมเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการผลผลิต และการค้าที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เกิดความร่วมมือ
ในด้านการผ่านแดนให้สะดวกขึ้นโดยการใช้ระบบเทคโนโลยี การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)  
ส่งผลให้เกิดการจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างห้างหุ้นส่วนจ ากัด จอมพระพืชผล (อ.ท่าวังผา      
จ.น่าน) กับบริษัท DPS ธัญญาหารครบวงจร จ ากัด (บ้านเวียงเงิน แขวงหลวงน้ าทา สปป.ลาว) โดยมี



 ๕ 
ความประสงค์จะท าการตกลงเบื้องต้นในการให้ความร่วมมือกันในโครงการร่วมส่งเสริมการผลิตสินค้า
สี่แขวงภาคเหนือ  

6.3.  ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการจัดท าแผนการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญากับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน (Contract Farming) ภายใต้ยุทธศาสตร์ ACMECS โดยมีผู้ประกอบการพืช
เศรษฐกิจได้เข้าไปส่งเสริมและลงทุนการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลูกเดือย ขิง ฯลฯ  

6.4. เพ่ือกระตุ้นความตื่นตัวและการรับรู้ของภาครัฐและผู้ประกอบการของจังหวัดน่านอย่าง
ต่อเนื่อง ในการเตรียมพร้อมรับการเปิดตลาดในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะด้านโลจิสติกส์ 
(ผลักดันให้เกิดระบบการขนส่งผ่านด่านพรมแดน) ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการบริการ
และการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นฐานความเข้มความเข้มแข็งทางด้านวัฒนธรรม และการใช้เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์เข้ามาเก่ียวข้อง    

6.5.  ได้สร้างกลไกลความร่วมมือในระดับจังหวัด/ท้องถิ่นในเรื่องที่สามารถด าเนินการได้เร็ว
ก่อน เช่นด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การศึกษา และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และลดอุปสรรคทางด้านการค้าและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง 

6.6.  จังหวัดน่านมีนโยบายที่สอดคล้องและตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการเชื่อมโยงด้าน
การค้าและการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ือให้เกิดการอ านวยความสะดวกในการน าเข้าและส่งออก
เพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว (ด้านจังหวัดน่าน) มีแนวโน้มมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นแบบก้าว
กระโดดอย่างต่อเนื่อง  

6.7.  สร้างโอกาสทางด้านการตลาดให้กับนักธุรกิจจังหวัดน่าน  ความก้าวหน้าการด าเนิน
นโยบายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยการ
ขยายตัวการค้าชายแดนไทย-ลาว และการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินที่เมืองหงสา แขวง   
ไชยะบุรี ของ สปป.ลาว เป็นต้น ซึ่งจะให้จังหวัดน่านได้รับประโยชน์จากการค้าการลงทุนดังกล่าว 

6.8. สนับสนุนความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างรัฐ-เอกชนของจังหวัดน่าน เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและสร้างโอกาสจากการพัฒนา 

6.9  ส่งเสริมให้มีใช้นโยบายและมาตรการการปฏิรูปกฎระเบียบต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  
ได้แก่ การขยายเวลาในการเปิด-ปิดด่านชายแดนไทย-ลาว จากเวลา 08.00 -17.00 น. เป็น 08.00-
18.00 น. เป็นต้น  

6.10 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ/เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
             6.10.1 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ โดยส านักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน บูรณาการ
ร่วมกับ ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดน่าน และส านักงานคลังจังหวัดน่าน ได้ร่วมกันจัดอบรม
หลักสูตร “การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการเตรียมความ
พร้อมสู่ AEC” ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎระเบียบ การค้าการลงทุน โอกาสทางการค้า และการ
พัฒนาการค้าการลงทุน เพ่ือให้ผู้ประกอบการได้เตรียมความพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลง โดย มี
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 100 คน ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ นักศึกษา และ
ประชาชนผู้สนใจ 

      6.10.2 เผยแพร่ / ท าความเข้าใจ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดเสรีทางการค้า     
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการพัฒนาข้ามพรมแดน ผ่านเว็บไซด์ของจังหวัด   
www.nan.go.th     และเว็บไซด์ของส านักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน www.nn_ops.moc.go.th 



 ๖ 
      6.10.3 สนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือการส่งออก (เข้าร่วมกิจกรรม/น า

ผู้ประกอบการไปร่วมกิจกรรมของราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค) โดยพิจารณาคัดเลือก
ตามศักยภาพของผู้ประกอบการและความต้องการของตลาด 

       6.10.4 สนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดง และจ าหน่ายสินค้าทั้งใน และ
ต่างประเทศ เพ่ือขยายโอกาสทางด้านการตลาดและเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้า  

       6.10.5 สนับสนุนกิจกรรมเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ทางด้านการค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว เพ่ิมเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการผลผลิต และการค้าที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการผลผลิต และการค้าที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน  การเยี่ยมเยือนของ คณะ
เจ้าแขวง ชองสปป.ลาว และการสานความสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายพันธมิตร
และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้มีความใกล้ชิดอันจะเป็นการเพ่ิมเครือข่ายและช่องทางการค้ากับ
ประเทศเพ่ือนบ้านให้เพิ่มมากข้ึน   

 6.10.6 การจัดกิจกรรมการจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching)  
            - จัดคณะภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการประชุมจับคู่ เจรจาธุรกิจ (Business 

Matching) เส้นทางจังหวัดน่าน –  แขวงอุดมไชย – แขวงหลวงน้ าทา –เขตปกครองตนเองสิบสองปัน
นา (เชียงรุ้ง) –คุนหมิง  ณ เมืองเชียงรุ้ง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 3-9 มิถุนายน 2555  

            - จัดคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังประจ าจังหวัดน่านส ารวจเส้นทางเศรษฐกิจ/
ประสานการจัดประชุมจับคู่ธุรกิจ เส้นทางจังหวัดน่าน -แขวงอุดมไชย-เดียนเบียน-ฮานอย-ฮาลองเบย์ 
ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 4-10 พฤษภาคม 2555 

 - จัดคณะภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการประชุมจับคู่ เจรจาธุรกิจ (Business 
Matching) เส้นทางจังหวัดน่าน –  แขวงอุดมไชย – แขวงพงสาลี  –เดียนเบียน –ฮานอย ประเทศ
เวียดนาม  ระหว่างวันที่ 4-10 สิงหาคม  2555  

 

*********************** 

 

 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน 
 
 
 
 
 


